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ANDEBOL
lkês surpresas e urna
candidata nas 'meias'
Os jogos Holanda-Polónia e
Noruega-Roménia ditam hoje quem
estará no Mundial da Dinamarca.
Duas meias-finais aliciantes, pois se
as norueguesas, bicampeãs
olímpicas, são presença habitual
nestas andanças, a Holanda é
estreante e a Polónia afastou a
Rússia, até então Invencível. Já a
Roménia afastou o Brasil, campeão
em título, e as anfitriãs.
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Arsenal Andebol mostra-se à cidade
COMITIVA DO CLUBE visitou a EB 1 de S. Lázaro, numa acção de promoção da modalidade. Técnico Gabriel Oliveira e quatro
jogadores deram a conhecer o Arsenal Andebol aos mais novos. Jogo de amanhã, da 12.ª jornada, com o FC Gaia é para ganhar.
+ visita
Arsenal Andebol deu início
à campanha de promoção
do clube na cidade, junto
dos mais novos. Primeira
visita foi à Escola EB 1 de
S. Lázaro, numa tarde
diferente proporcionada a
mais de meia centena de
alunos. Os atletas Bruno
Silva, David Cunha, Vasco
Areias e João Santos
ensinaram alguns passes
de andebol às crianças.

JOANA RUSSO BELO

Treinador Gabriel Oliveira e quatro jogadores da equipa do Arsenal Andebol visitaram a EB1 de S. Lázaro e mostraram aos mais novos algumas técnicas da modalidade

ANDEBOL

| Joana Russo Belo |

Mostrar o clube à cidade. E
aproximar os mais novos à modalidade. O Arsenal Andebol
deu início a uma campanha de
promoção do clube nas escolas
de Braga, com a visita à EB 1 de
S. Lázaro. Treinador Gabriel
Oliveira e os jogadores João
Santos, Bruno Silva, David Cunha e Vasco Areias integraram a
comitiva que visitou o estabelecimento de ensino e ensinaram
às crianças os princípios básicos
do andebol e algumas técnicas,
por forma a cativar os alunos.
“Estas acções são sempre bas-

tante importantes por várias razões, primeiro, porque o Arsenal
cada vez mais tem de se mostrar
à cidade e ajudar a fomentar a
modalidade do andebol e a prática desportiva nas crianças destas
idades. É o que estamos a tentar
fazer com o nosso projecto das
escolinhas. Depois, para que cada vez mais as pessoas olhem
para o Arsenal como um projecto sólido, um clube que veio para ficar, como mais uma solução
para a prática do andebol na cidade”, sublinhou o treinador Gabriel Oliveira, revelando que o
clube está já a planear outras visitas a escolas.
Mais de meia centena de crian-

ças deliraram com os jogadores,
numa tarde diferente em que ficaram a saber o que é o andebol
e todas quiseram experimentar
alguns passes e remates à baliza.
A visita da comitiva do Arsenal
Andebol aconteceu em vésperas
do jogo da 12.ª jornada do campeonato da II Divisão Nacional,
frente ao FC Gaia, encontro
agendado para amanhã, a partir
das 21 horas, no Pavilhão Flávio
Sá Leite.
Gabriel Oliveira quer ganhar
para chegar ao último jogo da
primeira volta em posição mais
confortável.
“É um jogo muito importante
como são todos, mas pensando

que é o terceiro classificado contra o quarto, estamos em terceiro
a um ponto do FC Gaia, não se
esperam facilidades. É importante para ver se acabamos a primeira volta, apesar de que o primeiro jogo de 2016 é que é o
último da primeira volta, mas
queremos vencer este e terminar
a primeira fase já numa posição
solidificada no terceiro lugar”,
realçou o técnico, revelando que
o objectivo do Arsenal Andebol
é depois, na segunda volta, atacar “obviamente os lugares de
cima, o primeiro e o segundo”.
Arsenal Andebol é terceiro da
tabela, com 29 pontos, está a
quatro do líder Santo Tirso.

“Este projecto nasceu há
dois anos e de ano para ano
sentimos necessidade de
acrescentar algo de novo.
Estamos muito satisfeitos,
porque um dos objectivos
era que a modalidade de
andebol ganhasse nova
dimensão em Braga. E o
clube veio ajudar, não
tirando o mérito ao ABC.
É um projecto que está em
crescimento, sentimos neste
momento uma dificuldade
a nível de espaços para os
treinos, porque já temos na
formação 147 atletas, com
duas equipas em competição nos escalões de infantis
e minis. O clube veio
acrescentar algo ao andebol
em Braga.”

Carlos Saraiva
(director do Arsenal Andebol)

JOANA RUSSO BELO

Alunos da EB 1 de S. Lázaro passaram uma tarde diferente com os jogadores do Arsenal Andebol
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“Derby” distrital nos
oitavos-de-final da prova
Andebol
Taça de Portugal

JOGOS O sorteio dos oitavosde-final da Taça de Portugal de
andebol masculino, que decorreu esta semana, ditou um
“derby” distrital, com a Artística
de Avanca, da 1.ª Divisão Nacional, a receber o S. Paio de
Oleiros, do segundo escalão. A
equipa anfitriã é claramente favorita a seguir em frente. Des-

taque, ainda, para o jogo em
que o São Bernardo, da 2.ª Divisão Nacional – Zona Norte,
irá receber o AC Fafe, do primeiro escalão.
Madeira SAD-Belenenses, Benavente-Benfica, Boa HoraÁguas Santas, Sporting-ABC,
Camões-FC Porto e Marienses-Sismaria são os restantes
jogos dos oitavos-de-final da
prova, que estão agendados
para o dia 30 de Janeiro. |
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Cartaz Desportivo
Distrital de Infantis (Série D)

HOJE
FUTSAL

Distrital de Juniores
21h30
21h30
21h30
21h30

CP Mir. Corvo-D. Nostra Pavilhão Mun. Mir. Corvo
Vilaverdense-Chelo
Pavilhão Vilaverdense
S. João- Gr. Ulmeiro
Pavilhão S. João
SM Cortiça-CRI Alhadense Pav. S. Martinho Cortiça

AMANHÃ
ANDEBOL

2.ª Divisão Nacional de Juvenis
15h00 Sanjoanense-CAIC

Municipal das Travessas

Regional de Infantis
14h30 CAIC-Vacariça

Pavilhão do CAIC

BASQUETEBOL
Proliga

18h00 Ginásio-Sangalhos

Pavilhão Galamba Marques

Nacional 1.ª Divisão (Grupo Centro)
18h00 Académica-NBC/ UBI
18h30 Povoenses-Olivais

Pavilhão Mário Mexia
Pavilhão Inatel/Viseu

Liga Feminina
18h00 Torres Novas-Olivais

Palácio dos Desportos

Nacional 2.ª Divisão Feminina
15h00 CAD-Leça
21h00 Oliveirense-AAC

Pavilhão Mário Mexia
Pavilhão Salvador Machado

FUTEBOL

1.ª Divisão Nacional de Juniores (Zona Sul)
15h00 Académica-Portimonense

Campo da Pedrulha

2.ª Divisão Nacional de Juniores (Série C)
15h00 Naval-Beira-Mar
15h00 Vigor-Gouveira

Estádio José Bento Pessoa
Complexo do Vigor

Distrital de Juniores (Série A)
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
17h00

Tabuense-Souselas
Campo A. Costa Júnior
Mocidade-U. Coimbra
Campo Serra
Tourizense-Ol. Hospital
Campo Mauro Gama
Eirense-Nogueirense
Campo Vale Fojo
Poiares-Gândaras
Estádio Rui Manuel Lima
Condeixa-Arouce Praia
Municipal de Condeixa
Pedrulhense-Brasfemes
Campo Pedrulha

Distrital de Juniores (Série B)
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

Tocha-Touring
Complexo Desportivo Tocha
Carapinheirense-Naval
Campo de S. Pedro
Febres-Casaense
Complexo de Febres
Sepins-Ançã
Campo Barreiros
Leirosa-Marialvas
Parque Desportivo Leirosa
Esperança-Vinha Rainha
Campo Eduardo Filipe

10h00
10h00
10h00
11h00

Cernache A-Pedrulhense B
Campo Moita Santa
Vigor B-Pereira
Complexo do Vigor
Esperança B-Condeixa A
Campo Eduardo Filipe
Carapinheirense A-AAC/SF B
Campo S. Pedro

Distrital de Infantis (Série E)
10h00
10h00
10h00
10h00
11h00
11h30

Povoense A-AAC/OAF C Municipal Cantanhede
Ginásio A-Ançã
Parque Jogos Jorge Simões
Condeixa B-AAC/SF C
Municipal de Condeixa
Marialvas A-Tocha A
Complexo de Cantanhede
Montemorense-Carapinheirense B Campo Lages
Cernache B-Naval B
Campo Moita Santa

Distrital de Infantis (Série A)
10h00
11h00
11h00
11h00
14h00

Ol. Hospital-Arganil
Municipal Ol. Hospital
Côja-Poiares
Parque Jogos Armando Dinis
Tabuense A- Tourizense A Campo A. Costa Júnior
Gândaras-Lousanense A
Campo das Gândaras
Pampilhoosense-Góis
Campo Pampilhosense

Distrital de Infantis (Série B)
10h00
10h00
10h00
11h30

Sourense-Brasfemes
Campo Vinha Rainha
Tourizense B-Mirandense
Campo Mauro Gama
Lousanense B-Souselas Campo José Pinto Aguiar
Eirense A-Penelense
Campo Vale Fojo

Distrital de Infantis (Série C)
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

AAC/OAF A-N10
Eirense B-U. Coimbra A
Casaense-Esperança
AAC/SF A-Almalagues
Ribeirense-Vigor A
Pedrulhense A-Adémia

Academia Dolce Vita
CAmpo Vale Fojo
Complexo do Casaense
Campo de Santa Cruz
Campo Carlos Filipe
Campo Pedrulha

APDF Mir. Corvo-Serpinense Pav. Mun. Mir. Corvo
Miro-Nort. Matos
Pavilhão de Penacova
João Veloso-CP Mir. Corvo
Escola da Cordinha
U. Coimbra-Lordemão Pavilhão União de Coimbra

Distrital de Infantis (Série B)
11h00
11h00
11h00
12h00

S. João-Gr. Ulmeiro A
Pavilhão São João
Vila Verde-Gr. Ulmeiro B
Pavilhão Vila Verde
Tocha-Vilaverdense Pavilhão João Garcia Bacelar
RC4-Domus Nostra
Pavilhão da Palheira

Complexo Lag. Beira
Parque Desportivo Ançã
Campo Pampilhosense
Municipal de Condeixa

Distrital da 1.ªDivisão
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00
15h00

Mocidade-Tocha
Campo Serra
Marialvas-Gândaras
Municipal de Cantanhede
S. Silvestre-Eirense B
Campo Fundadores
Brasfemes-Sepins
Campo de Mualdes
Pereira-Arganil
Complexo de Santo Estevão
Adémia-Moinhos
Campo Ramos Carvalho
Lousanense-Góis
Campo José Pinto Aguiar

Distrital de Juvenis (Série A)

11h00
11h00
12h00
12h00
12h00

09h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Distrital de Benjamins (Série A)
10h00
11h00
11h00
11h30
11h30
15h00

Arganil-Poiares
Nogueirense-Gândaras
Mirandense-AAC/OAF A
Ol. Hospital-Côja
Tourizense-Tabuense A
AAC/SF A-Lousanense

Campo Eduardo Ralha
Estádio de St. António
Municipal Mir. Corvo
Municipal Ol. Hospital
Campo Mauro Gama
Campo Santa Cruz

CP Mir. Corvo-Gr. Ulmeiro Pavilhão CP Mir. Corvo
NS Condeixa-Prodeco Pavilhão Municipal Condeixa
APDF Mir. Corvo-U. Coimbra Pavilhão Mir. Corvo
Miro-AAC/SF
Pavilhão de Penacova
João Veloso-Vila Verde
Pavilhão Ol. Hospital

Tabuense-Mirandense
Campo A. Costa Júnior
Arouce Praia-Tourizense
Campo Pégada
Poiares-Nogueirense
Estádio Rui Manuel Lima
Pampilhosense-Arganil
Campo Pampilhosense
Góis-Lousanense
Campo Municipal de Góis

Distrital de Juvenis (Série B)

HÓQUEI EM PATINS

Nacional da 2.ª Divisão (Zona Sul)
19h00 Académica-Biblioteca

Pavilhão Universitário N.º1

Nacional Feminino
21h00 Vila do Bispo-Académica

Pavilhão Vila do Bispo

09h00
09h00
11h00
11h00
11h00

AAC/OAF-U. Coimbra
União FC-Vigor
Penelense-Eirense A
Casaense-Condeixa A
Brasfemes-Pedrulhense

Academia Dolce Vita
Campo Feira Nova
Parque de S. Jorge
Complexo do Casaense
Campo de Mualdes

Regional Sub-17

Distrital de Juvenis (Série C)

15h00 Académica-Ol. Hospital Pavilhão Universitário N.º1

Distrital de Benjamins (Série C)

Nacional 2.ª Divisão de Juniores

09h00
09h00
11h00
11h00
11h00
11h00

11h00
11h00
11h00
11h30
11h30
11h30

14h30 CAIC-Ac. Viseu

Distrital de Iniciados (Série A)

Distrital de Benjamins (Série B)
11h00
11h00
11h30
11h30

Brasfemes-Eirense A
Souselas-AAC/OAF B
Arganil-N10 A
Lousanense B-AAC/SF B
Arzila-Pedrulhense A
Adémia-U. Coimbra
N10 B-Eirense B
Ribeirense-AAC/OAF C
Esperança A-Vigor A
Casaense A-AAC/SF C

Campo de Mualdes
Campo do Calvário
Campo Eduardo Ralha
Campo Pinto Aguiar
Campo Arzila
Campo Ramos Carvalho
Campo do N10
Campo Carlos Filipe
Campo Eduardo Filipe
Complexo do Casaense

Distrital de Benjamins (Série D)
11h00
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30

Almalagues-Cernache
Campo Milheiriça
AAC/OAF D-Casaense B
Academia Dolce Vita
Vigor B-Esperança B
Complexo de Condeixa
Condeixa A-Pereira
Municipal de Condeixa
Ginásio A-Assafarge Parque Jogos Jorge Simões
Pedrulhense B-Naval A
Campo Pedrulha

Distrital de Benjamins (Série E)
11h00
11h30
11h30
18h00

Ançã-Povoense A
Parque Desportivo de Ançã
Tocha A-Febres A
Complexo da Tocha
Marialvas A-Condeixa B Complexo de Cantanhede
Ginásio B-Vinha Rainha
Parque Jorge Simões

10h00
11h30
11h30
11h30
11h30
15h00

Campo Moita Santa

10h00
10h00
11h00
11h00

Lag. Beira-União FC
Ançã-Sourense
Pampilhosense-Eirense
Condeixa-Poiares

Distrital de Benjamins

Naval C-Leirosa
Estádio José Bento Pessoa
Ala-Arriba-Marialvas B
Municipal de MIra
Febres-Tocha B
Complexo de Febres
Vinha Rainha-Ereira
Campo Vinha Rainha
Ginásio B-Águias
Parque Jogos Jorge Simões

Distrital de Benjamins (Série F)

15h00 Cernache A-Esperança

Distrital de Infantis (Série A)

15h00
15h00
15h00
15h00

10h00
10h00
10h00
11h30
16h30

15h00 Ol. Hospital-Côja

Distrital de Juvenis (Série B)

Pavilhão Portomar
Pavilhão Vilaverdense

Distrital de Infantis (Série F)

Distrital de Juvenis (Série A)
Municipal de Ol. Hospital

16h00 Domus Nostra-Serpinense
16h00 Vilaverdense-Vila Verde

Tocha B-Marialvas B
Complexo da Tocha
Ala-Arriba-Cova-Gala
Municipal de Mira
Naval C-Leirosa
Estádio José Bento Pessoa
Povoense B-Ereira
Municipal de Cantanhede
Febres B-Vateca
Complexo de Febres
Ginásio C-Águias
Parque Jogos Jorge Simões

DOMINGO
ANDEBOL

Pavilhão do CAIC

ATLETISMO

Corta Mato de Natal - Febres
10h00 GS e 2º Corta Mato Jovem Pista de Cross Cedros

BASQUETEBOL
Proliga

Pavilhão Serafim Marques

2.ª Divisão Feminina (Zona Norte)
18h00 Ulmeirense-SC Braga
18h30 Esgueira-Lousanense

Pavilhão de Gr. Ulmeiro
Pavilhão da Esgueira

FUTEBOL
I Liga

Estádio do Dragão

Campeonato de Portugal (Série D)
Estádio dos Trambelos
Municipal Henriques Cerveira

Campeonato de Portugal (Série E)
Pampilhosa-Operário
Campo Carlos Duarte
Ol. Hospital-Praiense
Municipal de Ol. Hospital
Angrense-Tourizense Municipal de Angra Heroísmo
AAC/SF-Nogueirense
Estádio Universitário

Campeonato de Portugal (Série F)

11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Eirense-Pedrulhense
Campo Vale Fojo
U. Coimbra-Condeixa
Campo da Arregaça
AAC/OAF A-Casaense
Academia Dolce Vita
Esperança-Cernache
Campo Eduardo Filipe
Pereira-Carapinheirense Complexo Santo Estevão
Vigor-AAC/SF B
Complexo Desportivo do Vigor

10h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Ereira-Febres
Campo da Ereira
Leirosa-Povoense
Parque Desportivo Leirosa
Tocha-Naval
Complexo da Tocha
Vinha Rainha-Ginásio
Campo Vinha Rainha
Marialvas-AAC/OAF B Complexo de Cantanhede
Águias-AAC/SF C
Parque Júlio Jorge Simões

FUTSAL

Divisão de Honra Feminina

Nacional Feminino (Zona Sul)

Campeonato Nacional Feminino

17h00
18h00
18h00
18h00
18h00
19h00

16h00 Quinta Lombos-Ourentã

15h00 Cadima-Valadares

Distrital de Iniciados

15h00 Caldas-Naval

FUTSAL

18h30 S. João- Fundão

Campo da Mata

Nacional de Juvenis (Série C)

Nacional da 1.ª Divisão
Pavilhão Centro Social S. João
Pavilhão dos Lombos

11h00
11h00

Naval-Anadia
Estádio José Bento Pessoa
Académica-Repesenses
Academia Dolce Vita
Complexo de Cantanhede

Tocha-Gândaras
Pavilhão João Garcia Bacelar
Serpinense-AAC/SF
Pavilhão de Serpins
Lôgo Deus-Gr. Ulmeiro
Pavilhão de Lôgo Deus
Santa Clara-Tabuense
Pavilhão Santa Clara
Miro-S. João
Pavilhão de Penacova
Lordemão-Poiares
Pavilhão do Lordemão

Divisão de Honra

Nacional de Promoção Feminino (Série C)

11h00

19h00
19h00
19h00
19h00
20h00
20h00

15h00 Condeixa-Vidreiros
15h00 Eirolense-Poiares
15h00 U. Ferreirense-Lordemão

HÓQUEI EM PATINS

Prodema-U. Alhadense
Pavilhão Prodema
CP Mir. Corvo-Vila Verde Pavilhão Mun. Mir. Corvo
Póvoa-Rib. Frades
Pavilhão Pampilhosa Serra
Prodeco-Quiaios
Pavilhão dos Covões
Almas-Chelo
Pavilhão Madeira Teixeira
Miro-Vilaverdense
Pavilhão de Penacova

Distrital de Iniciados
15h00 CP Mir. Corvo-Lordemão

Pavilhão CP Mir. Corvo

Municipal de Ol. Hospital
Campo A. Costa Júnior
Campo Feira Nova
Campo José Pinto Aguiar
Campo das Gândaras
Campo Mauro Gama

Distrital de Iniciados (Série C)

20h00 FC Porto-Académica

15h00
15h00
15h00
15h00

Ol. Hospital-Poiares
Tabuense-Côja
União FC-Mirandense
Lousanense-Arganil
Gândaras-Nogueirense
Tourizense-AAC/SF A

Distrital de Iniciados (Série B)

16h00 Sampaense-Illiabum

15h00 Lusitano-Mortágua
15h00 Anadia-Gafanha

11h00
11h00
11h00
11h00
11h00
11h00

Águias-Vinha Rainha Parque Jogos Jorge Simões
Eirense B-Ginásio
Campo Vale Fojo
Ançã-Ereira
Parque Desportivo de Ançã
Montemorense-Cernache B
Campo das Lages
Condeixa B-Marialvas
Municipal de Condeixa
Sanjoanense-Tocha
Campo Capa Rota

Municipal de Condeixa
Campo Póvoa dos Reis
Complexo da Moita

Norton Matos-NS Condeixa

Pav. Escola D. Dinis

Regional Sub-20

Divisão de Honra

17h00 Pess. Vouga- Académica

15h00
15h00
15h00
15h00

I Torneio Regional do Centro

Águias-Cova-Gala
Parque Jogos Jorge Simões
Febres-AAC/OAF
Complexo de Febres
Penelense-Carapinheirense
Parque S. Jorge
Vinha Rainha-Vigor
Campo Vinha Rainha

9h30

Torneio de Mini Hóquei

Pavilhão Pess. Vouga
Pavilhão Municipal Mira
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OPINIÃO | FERNANDO PARENTE

Sucesso desportivo de 2015
com muito de “Região Minho”

O

ano que agora acaba revelou factos e resultados interessantes para o Desporto Nacional. Se olharmos
para os verdadeiros fazedores de sucesso, os treinadores e atletas, observamos que o valor e competi-

tividade internacional no desporto tem muito de região Minho, ora vejamos:
A Seleção Nacional de Futebol de Praia foi campeã do Mundo,
da Europa e Medalha de Bronze em Baku nos Jogos Europeus.
Grande parte dos atletas representam o Sporting Clube de Braga, equipa que acabou por se sagrar Campeã Nacional da Modalidade; João Sousa, melhor tenista português de sempre e que
já chegou a 33.º do Ranking Mundial, ganhou mais um torneio
ATP, facto que lhe permitiu alcançar essa posição; Rui Bragança (Vitória Sport Clube) e Júlio Ferreira (Sporting Clube de Braga), foram respetivamente, medalhas de Ouro e Bronze nos Jogos Europeus de Baku, na modalidade de Taekwondo, estando
o primeiro apurado para os Jogos Olímpicos de 2016; Fernando Pimenta, de Ponte de Lima, conquista a medalha de Bronze
nos Mundiais de Canoagem na prova de 1000m em K1, e com
Emanuel Silva, de Braga, sagraram-se vice-campeões da Europa na embarcação de K4; nos Campeonatos Europeus Universitários, a Universidade do Minho vence em Andebol Masculino e Taekwondo por equipas, para além de 3 títulos individuais
nesta última modalidade. Se olharmos para outras conquistas de
equipas nacionais em que estiveram envolvidos atletas e treinadores da região, podemos destacar feitos como o vice-campeonato europeu de Futebol sub-21 (com apuramento direto para
o Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro); o Campeonato Europeu
de Hóquei em Patins Sub-20; a Medalha de Bronze no Campeonato da Europa de Boccia por Equipas; o Vice-Campeonato
Europeu de Basquetebol feminino sub-16; e a Medalha de Ouro em Andebol Masculino nas Universíadas.
O Minho parece colocar um selo de qualidade na internacionalização do desporto nacional, produz talento ao mais alto nível, mesmo sabendo que a região é desfavorecida a nível socioeconómico e que deveria ser mais apoiada em recursos físicos e
apoios ao desenvolvimento desportivo. Imagine-se o que se poderia fazer com um apoio diretamente proporcional aos resultados e empenhamento de atletas, técnicos, dirigentes e clubes
da Região? Infelizmente a meritocracia em Portugal não é valorizada, os apoios são dados pelo “histórico” ou afinidade política circunstancial, nada se avalia, e assim se vai perdendo eficácia, eficiência e capacidade competitiva internacional. Temos
os apoios onde muitas vezes não há qualidade nem trabalho, os
centros de alto rendimento onde não há atletas nem treinadores e a decisão onde não existe conhecimento. É muito por causa
destas razões que não obtemos resultados e estamos longe dos
indicadores dos países com os quais nos deveríamos comparar.
Esta semana, no âmbito do 106.º aniversário do Comité Olímpico
de Portugal, o novo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Meneses, proferiu palavras motivadoras, e de certa
forma, mostrou vontade em mudar a situação para melhor. No
próximo ano, vamos ser mais uma vez avaliados pelos resultados obtidos nos Jogos Olímpicos, esperando que com este ciclo
que se fecha, se mude o que funciona mal e se potencie o que
efetivamente necessita de apoio. Portugal tem que necessariamente se tornar mais competitivo à escala global e ser mais reconhecido pelos resultados desportivos de excelência. A Região
do Minho e os seus agentes estarão certamente mobilizados para obter melhores resultados e para os grandes desafios globais.
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Amanhã

Torneio de andebol jovem em Celorico
O Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico
de Basto recebe, amanhã, o torneio de andebol de infantis masculinos, que contará com a participação das
equipas do BECA – Escola Clube de Andebol, ABC,
AC Fafe e Xico Andebol. Trata-se de uma parceria entre o Município de Celorico de Basto, o BECA, a Associação de Andebol de Braga e a Federação Portuguesa de Andebol.
O torneio inicia pelas 10h00 com o jogo entre o BECA e o AC Fafe seguindo-se o jogo entre o ABC e o Xico Andebol. Durante a tarde serão decididos os resultados do 1.º ao 4.º classificado. Entre equipas de andebol
e equipa de arbitragem, o torneio contemplará a presença de cerca de 90 elementos.
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estabelecimento de ensino recebeu comitiva do emblema bracarense

arsenal tem amanhã teste exigente

Arsenal em ação de promoção
do andebol na EB1 de S. Lázaro
Avelino Lima

«Atacar os lugares
de cima na 2.ª volta»

E

m contagem decrescente para o Natal,
o Arsenal da Devesa, que até equipa de
vermelho, a cor predominante da indumentária do Pai Natal, ofereceu
ontem um dia diferente
a mais de meia centena
de alunos da EB1 de São
Lázaro.
O estabelecimento de
ensino localizado no centro de Braga recebeu a visita de uma comitiva da
delegação do andebol do

estava parado e era algo
que faltava à cidade. Temos vindo a crescer, até
temos dificuldade na área
da formação, porque há
cada vez mais miúdos e
temos pouco espaço para treinar. No entanto, vamos continuar a trabalhar
em prol da modalidade»,
realçou Carlos Saraiva,
responsável pelo departamento de andebol do
Arsenal da Devesa.
Nesta ação junto dos
estudantes da EB1 de São
Lázaro, Carlos Saraiva teve a companhia do técni-

clube, que tem os seniores em destaque, mas também não foge dos compromissos no que respeita
à formação juvenil. E quer
promover a modalidade a
«uma nova dimensão na
cidade».
«De ano para ano sentimos necessidade de
acrescentar algo a este
projeto que tem vindo a
crescer. E um dos objetivos é que a modalidade ganhasse uma nova
dimensão em Braga. O
ABC fez um bom trabalho, mas neste momento

Avelino Lima

josé costa lima

co Gabriel Oliveira e dos
atletas João Santos, Bruno Silva, David Cunha e
Vasco Areias.
«Neste momento temos 147 miúdos na nossa formação e temos duas
equipas de competição.
Nos minis, este ano a
equipa é composta por
muitos bambis, e já se nota uma grande evolução.
Nos infantis, temos esperança em fazer grandes
resultados deles. É este o
caminho que queremos
seguir», concluiu Carlos
Saraiva.

Carlos Saraiva:
«Já sabia que ia ser difícil»

Avelino Lima

Estudantes de São Lázaro numa tarde diferente com os andebolistas

Mais de
50 crianças
receberam
comitiva do
Arsenal da
Devesa

No plano desportivo, o Arsenal da Devesa tem amanhã, em partida da 12.ª jornada, um duro teste no
campeonato nacional de seniores da II Divisão. O
atual terceiro classificado da Zona Norte recebe o
Gaia, adversário que está apenas uma posição abaixo, com 28 pontos, menos um que os arsenalistas.
Numa breve antevisão a esse embate, o penúltimo da primeira volta e o último do ano, o treinador Gabriel Oliveira espera distanciar-se dos
gaienses para mais tarde tentar uma aproximação ao duo da frente: Santo Tirso (33 pontos) e
S. Mamede (29).
«É um jogo importante, o terceiro classificado contra o quarto. Temos mais um ponto que
o Gaia e era bom acabar a primeira volta numa
posição solidificada e na segunda atacarmos os
lugares de cima», afirmou o treinador, olhando
para o que foi o percurso dos arsenalistas até ao
momento.
«O começo do campeonato foi um pouco o
esperado, porque a equipa renovou-se, cerca de
60 por cento dos jogadores eram novos, mas de
facto há equipas que estão a surpreender e estão a bom nível. Vai ser um resto de campeonato equilibrado», acrescentou Gabriel Oliveira.
Ainda a recuperar de uma entorse sofrida num
treino com os colegas, Nuno Silva é para já a única dúvida no Arsenal da Devesa para o duelo de
amanhã, às 21h00, no Pavilhão Flávio Sá Leite.
Porém, e ao que tudo indica, o atleta dificilmente recupera a tempo de ser opção para o técnico
Gabriel Oliveira.

Com a intenção de subir de divisão, o Arsenal da
Devesa tem de assegurar um lugar entre os primeiros três classificados na fase regular se quiser
continuar a sonhar com a presença no escalão de
elite em 2015/16, passando posteriormente para uma segunda fase, essa sim decisiva nas contas da subida. Num balanço sobre a atual época
desportiva, Carlos Saraiva referiu que «já esperava» algumas contrariedades pelo facto de a
equipa ser «nova».
«O nosso percurso vem ao encontro do que
eu esperava. No início já sabia que ia ser difícil,
pois temos muitos atletas novos. Ia demorar algum tempo até haver entrosamento, é sempre
muito complicado. Tivemos dois desaires, claro que não foi bom, mas a equipa está a evoluir.
Vamos lutar para estar na I Divisão», prometeu
o diretor para o andebol do Arsenal da Devesa.
Avelino Lima
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Madeira SAD prepara
o assalto ao 4.º lugar
© DR

Vitoriosa na deslocação à Horta, a equipa de Paulo Fidalgo (5.º) joga amanhã
em Braga, ante o ABC (4.º) que também acumula 37 pontos.

Técnico Paulo Fidalgo tem fundamentadas razões para aplaudir o desempenho dos seus jogadores.

ANDEBOL
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt
ontinua em fase crescente
o Madeira SAD no escalão
principal do andebol masculino português.

C

Agora, na noite de quartafeira, triunfou no reduto do
Sporting da Horta, por 28-25,
em encontro relativo à 16.ª jornada.
Nélson Pina foi o maior destaque, com nove golos, seguido
de perto por Cláudio Pedroso,
que apontou sete. Daniel Santos
(4), Nuno Silva (3), Elias Antonio
(3) e João Gomes (2) apontaram
os restantes tentos dos madeirenses, que ao intervalo perdiam
por 14-12. Uma “estrondosa” segunda metade, com um esclarecedor parcial de 16-11, catapultou, então, a equipa de Paulo
Fidalgo para o triunfo.
Nos outros jogos da jornada,
o Belenenses também venceu
fora, o Maia, por 28-27, tal como
o FC Porto (30-27) no pavilhão
do ABC. Já como visitados, triunfaram Benfica (33-28) sobre o
Passos Manuel, Fafe (24-21) ante

“

Cláudio Pedroso é
2.º nos melhores
marcadores. O
internacional do
Madeira SAD
acumula 120 golos,
superado por Pedro
Cruz (Águas
Santas), com 136.

o Avanca, e Sporting que ganhou
ao Águas Santas, por 29-23.
Na classificação, o Madeira
SAD ocupa a 5.ª posição, com
37 pontos, resultante 16 vitórias,
um empate e cinco derrotas.
Na frente, somando por triunfos os 16 jogos realizados, está
o FC Porto, com 48 pontos. Sporting e Benfica, cada qual com
44, partilham a segunda posição,
enquanto o ABC é quarto, com
a mesma pontuação dos madeirenses. ABC que é precisamente
o adversário da equipa de Paulo
Fidalgo na ronda que se segue,
a 17.ª, num confronto aprazado
já para amanhã, no Pavilhão Sá
Leite, em Braga, a partir das
17h00.
O calendário determina como
Madeira SAD-ABC o figurino do
jogo mas, recorde-se, que por
imperativos logísticos, as duas
formações alteraram a ordem
das partidas, tendo na sexta ronda os minhotos atuado no Pavilhão do Funchal, onde venceram
por 35-27.
Amanhã é dia de desforra e
em caso de vitória os insulares
isolam-se no quarto posto. Difícil,
mas não impossível. Grande destaque nesta jornada para o FC
Porto-Sporting, domingo, a partir
das 18h00, com transmissão no
Porto Canal. JM
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TWICAnumelem DEIRIA
ABANDONAR HOJE O NOSPIM
O andebolist a Elledy Semedo passou mais
um dia em observação no Hospital da Luz,
tendo realizado novos exames, na sequência
do inciente sofrido a oito minutos do fim do
jogo entre o Benfica e o Passos Manuel, na
quarta-feira. O lateral esquerdo bateu
violentamente com a nuca no chão, após um
remate, ficando inconsciente. Semedo
deverá ter alta hoje. —R.G.
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01 Tiago Rocha foi a Braga assistir à vitória sobre o ABC e
r,
elogiou a campanha do FC Porto no campeonato e na Europa

"Equipa mais forte
dos últimos anos"
Pivô do Wisla Plock esteve
na companhia
' dos vicepresidentes Adelin°
Caldeira e António Borges,
foi saudado pelos adeptos e
referiu estar muito
satisfeito com a campanha
do clube de que gosta
atneuusaaAas
...Tiago Rocha, que esteve
muitos anos no FC Porto, do
qual saiuhádois parajogar nos
polacos do Wisla Plock, foi
presença notada, anteontem,
no pavilhão Flávio Sá Leite,
onde os dragões bateram o
ABC, por 30-27.
"Tratam-me como sendo da
família do FC Porto e eu sinto
que sou. Fiz a minha carreira
toda no clube e não vou dizer
que sinto amorporoutra equipa qualquer, é do FC Porto que
eu gosto e que quero tenha sucesso", disse o pivô natural de
São Paio de Oleiros, a propósito da ida a Braga, onde esteve
acompanhado pelo staffcliretivodos azuis ebrancos. "Nunca tive problema nenhum em
dizer que esta é minha equipa
em Portugal e não vai ser agora que vou ter", sublinhou.
"Foi um bom jogo, dominado pelo FC Porto do início ao
fim", opinouTiago, referindo:
"o FC Porto tem uma equipa
fortíssima, com dois jogadores
de qualidade para cada posição
e pode-se dizer que é a equipa
mais forte que teve nos últimos anos". O internacional A
ficou "contente com a vitória", mas teve "pena de não te-

'clade do Minho

Manuel Armes, Adelino Caldeira e Tiago Rocha juntos no jogo de Braga

"O Ft Porto
tem de
continuara
mostrar
valor
dentro de
campo. não
se deixando
Iludir com
estes 16
1090s
sempre a
vencer"
Tinvo Rocha
Jogador do
Wisla Plock

rem conseguido o apuramento na Liga dosCampeões onde
fizeram um excelente trajeto".
Perante a 16. a vitória em outras tantas jornadas sob o comando de Ricardo Costa, Tiago Rocha adiantou: "O FC Por-

to tem uma estrutura montada há muitos anos, tem uma
equipa forte e, além disso, o
Ricardo Costa tem muito valore tem mostrado muitaqualidade como técnico, pondo a
equipa a jogar um andebol de
muito bom nível".

"Temos tirado o mázdnio partido
dos grandes jogos na Champions"
"Está tudo a correr bem, estamos num grupo da Liga dos
Campeões muito dificil, com Kiel, Flensburgo, PSG,
Veszprém... São jogos que dão gosto, temos de tentar
tirar o máximo partido de cada um e está mais ou menos
assegurada a passagem aos oitavos de final", explanou
Tiago Rocha sobre o Wisla Plock. "No campeonato
polaco estamos na luta, também é em play-off, como em
Portugal, e vai ser discutido até ao fim".
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ANDEBOL

Seleção joga em casa
pelo 'Europeu sub-2o
ElI I O Grupo 8 de qualificação para o
Europeu sub-20 vai ser disputado em
Portugal. de 8 aio de abril de 2016. Os
juniores, orientados por Luís Monteiro, defrontam Roménia. Estónia e Eslovénia para apurar uma vaga.
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§cabinas

Dragão passa no inferno
do Flávio Sá Leite

Carlos Resende
(Treinador do ABC)
“Faltou vencer
duelos individuais”

JOGO DE ALTA INTENSIDADE com o FC Porto a passar no teste difícil no Pavilhão Flávio Sá Leite,
mantendo o ciclo vitorioso no campeonato, ficando o registo da boa réplica do ABC/UMinho.
ABC/UMINHO 27
Humberto Gomes (Gr),Hugo Rocha (3),
Diogo Branquinho (1), Ricardo Pesqueira
(3), Carlos Martins (1), Nuno Grilo (5)
e Tomás Albuquerque (9). Emanuel
Ribeiro (Gr), Miguel Sarmento (3),
João Gonçalves, Fábio Vidrago (2), Pedro
Seabra, Nuno Rebelo, Oleksandr
Nekrushets, André Gomes, e Cláudio
Silva.
Treinador: Carlos Resende.

Ricardo Costa
(Treinador do FC Porto)
“O nosso objectivo
não é bater recordes”

FC PORTO 30

A. Quintana (Gr), Gilberto Duarte (6), Yoel
Morales (4), Rui Silva (2), Alexis Borges
(1), Hugo Santos (3) e António Areia (5).
Hugo Laurentino, Gustavo Rodrigues (3),
Miguel Martins (3), Nuno Gonçalves,
Daymaro Salina (1), Ricardo Moreira,
Michal Kasal (2) e Jordan Pitre.
Treinador: Ricardo Costa.
Árbitros Duarte Santos e Ricardo
Fonseca.
Intervalo: 11-15

ANDEBOL

| Paulo Machado |

O FC Porto somou a 16.ª vitória
consecutiva no campeonato ao
vencer, ontem, o ABC/UMinho
por 27-30.
O ABC ofereceu réplica, mas
ficou patente a superioridade do
FC Porto, galgando terreno neste duelo e construindo a vantagem no marcador, trabalhada pelo colectivo, sobressaindo Yoel
Morales na etapa inicial. Todavia, nesta fase do jogo o FC Porto só cresceu por culpa das falhas da equipa bracarense,
essencialmente no plano ofensivo, na medida em que a defender

“Foi um jogo de muita luta
entre duas equipas, onde o
Porto está de parabéns pela
vitória que conseguiu. Tentamos estar mais próximos no
marcador, mas nunca o conseguimos, o máximo que estivemos foi a dois golos de
diferença e houve ainda algumas falhas na defesa,
principalmente na primeira
parte. Na segunda parte o jogo ganhou maior velocidade,
mas a verdade é que não estivemos bem na finalização
no primeiro tempo. Faltou
vencer os duelos individuais.”

FLÁVIO FREITAS

“O Porto não veio cá para bater recordes, mas sim com o
objectivo de conquistar os
três pontos e conseguimos
uma vitória importante. Foi
um jogo muito difícil como
era esperado, mas fomos a
melhor equipa e estivemos
sempre na frente”.

FC Porto revelou mais argumentos no duelo com o FC Porto

a formação de Carlos Resende
até equilibrou as contas. Fruto
da intensidade do encontro, tal
como era esperado, as exclusões
foram múltiplas, com os ‘Dragões’ a aproveitarem da melhor
forma a circunstância de superioridade em campo, chegando
com naturalidade a uma vantagem de quatro golos logo nos
primeiros dez minutos. Já Nuno
Grilo tinha sido excluído e
Quintana revelava eficácia a defender a baliza do Porto. A história do jogo cedo começou a desenhar-se, mas nunca deixou de
perder interesse pela resposta
que o ABC também ofereceu. A
equipa bracarense ainda chegou

a reduzir a diferença para dois
golos, depois dos 20 minutos,
quando Yoel Morales também se
“sentou” no banco. A redenção
da equipa bracarense residiu no
ataque, uma vez que a missão foi
cumprida ao nível defensivo,
mesmo quando Emanuel Ribeiro
foi chamado para substituir
Humberto Gomes, que também
foi excluído num lance com
Daymaro.
O poderio do FC Porto foi
acentuando, com resultado de
11-15 no final da primeira parte.
Na segunda parte o Dragão entrou a ‘queimar’, mas o ABC arrefeceu o fulgor, com Nuno Grilo e Hugo Rocha a emergirem na

equipa. O Porto sofre um golpe
nos instantes iniciais da segunda
parte, quando Daymaro foi expulso, numa falta excessiva cometida sobre Hugo Rocha. Ainda assim, nada que abalou o jogo
do actual líder da prova, mantendo a vantagem de cinco golos
(14-19) no período em que os
portistas ficaram em inferioridade até à entrada de Miguel Martins. O camisola 10 dos portistas
acabou por ser influente no momento em que o ABC estava a
crescer, ditando as leis do jogo a
favor do FC Porto. Com a partida a ganhar emoção, Miguel
Sarmento foi empurrando a
equipa e a diferença até reduziu

(21-24), com o ABC a abafar a
‘chama’ do Dragão. Momento
crucial nessa recuperação, porém, foi a exclusão quase em simultâneo de Pesqueira e Grilo,
que voltou a despertar o poderio
do Porto para controlar a vantagem no marcador. Mas o domínio nunca foi absoluto e o ABC
demonstrou-o: primeiro pela defesa soberba de Emanuel Ribeiro ao remate de Gilberto Duarte,
quando esteve conduzia o contra-ataque e logo a seguir o desempenho brilhante de Nuno
Grilo a fazer renascer as esperanças (24-27), caminhava o jogo para os últimos minutos...
mas o Porto segurou o triunfo
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Ansião celebra protocolo
para promover andebol
entre os mais jovens
Andebol
Formação

Estimular a prática do andebol
nos jovens a partir dos sete
anos foi o objectivo do protocolo que irá dar origem ao projecto ‘Andebol4Kids’. O documento foi ontem assinado por
representantes do município
local, a Federação Portuguesa
de Andebol, a Associação de
Andebol de Leiria, a secção de
andebol do Clube Caçadores
de Ansião e o Agrupamento de
Escolas de Ansião.
A primeira actividade levada a
cabo no âmbito do ‘Andebol4
Kids’ será o ‘FestAnd’, desti-

nado exclusivamente a alunos
do 4.º ano do 1.º Ciclo, a realizar
no Pavilhão Desportivo de Ansião. O evento irá depois alargar-se a todos os os alunos do
1º Ciclo do concelho e que culminará em Junho de 2016,
aquando das celebrações do
Dia Mundial da Criança.
Para impulsionar a introdução
do mini andebol nas planificações educativas e preparar os
alunos para as actividades a
desenvolver, o município disponibilizou também um dossier técnico aos professores de
Actividade Física e Desportiva
das Actividades de Enriquecimento Curricular.|
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Encontro de Bambis
em Carregal do Sal
Andebol
Encontro de Bambis

O Pavilhão Gimnodesportivo
Municipal de Carregal do Sal
vai este domingo receber um
encontro de andebol destinado
ao escalão de Bambis (dos 7

aos 9 anos de idade).
O evento, organizado pela
Associação de Desporto e Educação Física do Concelho de
Carregal do Sal, tem início às
15h00 e pretende demonstrar
as habilidades dos mais pequenos na prática do andebol. |
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ABC/UMINHO AVERBOU DERROTA CASEIRA COM O CAMpEÃO FC PORTO

DM

Amarelos não travam recorde

N

a esperança de colocar um ponto final na série avassaladora de 15 triunfos
consecutivos do FC Porto, e dessa forma impedir
um recorde azul e branco
na modalidade no que toca ao campeonato nacional da I Divisão, o ABC/
/UMinho não conseguiu
parar a força do dragão e
consentiu mais uma derrota na fase regular da
competição.
O jogo começou equilibrado, com alguns ataques
desperdiçados de parte
a parte, mas a partir dos
8’, altura em que Diogo
Branquinho foi suspenso com dois minutos, os

portistas embalaram para uma distância curta,
embora suficiente para
destoar. Os bracarenses
tiveram de correr atrás,
reagiram bem, mas nova
exclusão, agora de Nuno
Grilo (10’), travou as intenções de encurtar o marcador. O campeão nacional
aproveitou a superioridade, o ABC até esteve
a perder por cinco golos
de diferença bem perto
do intervalo, mas Fábio
Vidrago fixou o resultado de 11-15 a fechar a primeira etapa.
Virado o descanso, a
natural reação do ABC/
/UMinho bateu na segurança defensiva dos
homens da Invicta e na
solidez do ataque, que

souberam preservar a vantagem. Porém, nos últimos 5’ o ABC mostrou
que não estava de rastos,
levantou-se por instantes e reduziu para três golos (chegou a estar a cinco...), tendo até a hipótese
de passar para dois, mas
Quintana defendeu o livre
de 7 metros de Tomás Albuquerque (56’20) e aí tudo ficou decidido.
Neste ponto final do
filme, sobra espaço para realçar a história que
o FC Porto escreveu: foi
a primeira equipa a chegar aos 16 triunfos seguidos na prova nacional. Há
um ano, foi o ABC a travar esse recorde. Ontem,
os amarelos não foram capazes de repetir a façanha.

«Nunca fizemos
estremecer o FC Porto»
Carlos Resende admitiu que o FC Porto foi melhor durante os 60 minutos e para o resultado
final de ontem contribuíram alguns erros próprios do ABC/
/UMinho.
«O FC Porto entrou
melhor que nós e conseguiu distanciar-se.
Nós aproximámo-nos
na parte final, até tivemos oportunidade para reduzir para dois golos,
mas nunca fizemos estremecer o FC Porto. Cometemos demasiados erros na defesa, faltou-nos ganhar os
duelos individuais e 11 golos na primeira parte
é pouco, mesmo contra este adversário», fechou
o técnico dos bracarenses.

Ricardo Costa:
«Não viemos atrás do recorde»

ABC/UMinho averbou segunda derrota caseira esta temporada, totalizando quatro

JOsé costa lima

carlos resende, técnico do abc/uminho

Pavilhão Flávio Sá Leite, Braga
Árbitros: Duarte Santos e

Ricardo Fonseca

ABC/UMinho

27

Humberto Gomes e Emanuel Ribeiro
(GR); Fábio Vidrago (2), Hugo
Rocha (3), Pedro Marques, Diogo
Branquinho (1), Miguel Sarmento
(3), Pesqueira (3), João Gonçalves,
Carlos Martins (1), Nuno Grilo (5),
Nuno Rebelo, Oleksandr, André
Gomes e Tomás Albuquerque (9).

resultados de ontem

AC Fafe vitorioso

Treinador: Carlos Resende

FC Porto

Para o treinador do FC Porto, Ricardo Costa, o objetivo no jogo de ontem «não era bater o recorde».
«Não viemos aqui atrás disso, mas antes com
o intuito de conquistar três pontos importantes
num campo difícil. Acabámos por ser superiores, estivemos bem a nível defensivo e foi mais
um passo para a meta: sermos campeões nacionais. No entanto, sabemos que mais cedo ou mais
tarde vamos perder», resumiu.

30

Quintana e Laurentino (GR);
Gilberto Duarte (6), Morales (4),
Gustavo Rodrigues (3), Miguel
Martins (3), Rui Silva (2), Salina (1),
Nuno Gonçalves, Ricardo Moreira,
Alexis Borges (1), Hugo Santos (3),
António Areia (5), Michal Kasal (2)
e Pitre.
Treinador: Ricardo Costa
Ao intervalo 11-15; 10m: 4-8; 20: 8-10;

40m: 15-20; 50m: 21-25; 55m: 25-28.

O AC Fafe somou ontem, no seu pavilhão, a segunda vitória no campeonato, ao derrotar o
Avanca por 24-21.
Os resultados da 16.ª jornada da I Divisão:
ISMAI-Belenenses ........................................... 27-28
Sp. Horta-Madeira SAD ................................ 20-23
Benfica-Passos Manuel ................................. 33-28
Sporting-Águas Santas .................................. 29-23
ABC-FC Porto .................................................. 27-30
AC Fafe-Avanca ............................................... 24-21
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Andebol Juventude do
Lis com desfibrilhador
no pavilhão sede
A Juventude Desportiva do Lis
implementou o Programa Nacional
de Desfibrilhação Automática
Externa na sua sede-pavilhão, em
São Romão, Leiria, num processo
que envolveu a Cruz Vermelha
Portuguesa e a Philips, responsável
pela tecnologia. O clube, que este
ano comemorou o 30.º aniversário,
contou com a colaboração da
Câmara Municipal de Leiria e da
Fundação Caixa Agrícola para a
concretização deste projecto.
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Celorico de Basto recebe torneio de Andebol de Infantis Masculinos no fim-de-semana

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Tâmegasousa.pt Online

Data Publicação:

17-12-2015

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7b4fc5b6

O Pavilhão Gimnodesportivo da EB 2,3/S de Celorico de Basto recebe, no sábado, o torneio de Andebol
de Infantis Masculinos, com a participação de quatro clubes de Andebol, informou fonte da autarquia.
"O andebol é um desporto em crescendo em Celorico de Basto e o Beca tem vindo a fazer um
trabalho exemplar na sua promoção", disse o vereador do Desporto, Fernando Peixoto, citado em
comunicado.
O torneio conta com a participação do BECA- Escola Clube de Andebol, do ABC, do AC Fafe e do Xico
Andebol e é uma parceria entre o Município de Celorico de Basto, o BECA, a Associação de Andebol de
Braga e a Federação Portuguesa de Andebol.
O torneio inicia-se pelas 10:00 com o jogo disputado entre o Beca e o AC Fafe seguindo-se o jogo
entre o ABC e o Xico Andebol.
Durante a tarde serão decididos os resultados do 1º ao 4º classificado.
Entre equipas de andebol e equipa de arbitragem o torneio contemplará a presença de cerca de 90
elementos.
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Andebol Club de Lamego

Doze jogos, doze vitórias

Anreade A 6 – 26 A. C. Lamego A
Anreade B 9 – 19 A. C. Lamego B
Já se esgotaram os adjectivos para descrever esta
equipa do Andebol Club de Lamego, mais um jogo mais
uma vitória por números esclarecedores.
É assim há doze jogos, esta equipa soma apenas vitórias e
promete muito esta época. Quase todos os jogadores marcam
golos e apresentam qualidades individuais acima da média.
Luís Machado técnico deste escalão do Andebol Club de
Lamego diz que o segredo está no trabalho que os jovens
desenvolvem no clube e também na presença dos pais nos
treinos e nos jogos. Ainda destaca o trabalho realizado no
projecto Andebol 4 Kids e a atual politica desportiva do clube
que facilita o trabalho aos seus treinadores.
É obra, doze jogos, doze vitórias com exibições de grande
qualidade, estes jovens merecem.
A.C. Lamego: Francisco Alves, Francisco Pinto, João
Maçãs, João Barreira, João Andrade, Rui Rodrigues, Rafael
Rebelo, Guilherme Taveira, Avelino Portilho, Eduardo Vieira,
Daniel Paiva, Martin Sousa, José Lamelas, Daniel Gomes,
João Almeida e David Guedes
Treinador: Luís Machado e Daniel Taveira
Diretor: Manuel Oliveira e Tânia Taveira
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NOTÍCIAS DO GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO
ANDEBOL — Os seniores do Ginásio continuam na senda de
vitórias, com dez triunfos em igual número de jogos disputados no Campeonato Nacional da 2.® Divisão.
Seniores, Ginásio, 35 vs Boavista, 24 e Ginásio B, 30 vs A. A. Póvoa
Lanhoso, 26; juniores, A. A. S. Mamede, 22 vs Ginásio, 31; juvenis, A.B.C.,
30 vs Ginásio, 16; iniciados, Ginásio, 21 vs C. A. Póvoa, 30 e infantis, Águas
Santas, 43 vs Ginásio A, 29.
NATAÇÃO — Juvenis: Ana Pinheiro competiu no Torneio Zonal
disputado em Cantanhede, obtendo dois novos recordes pessoais nas
duas provas em que participou (200 e 400m Livres).
Cadetes B: 11 jovens nadadores estrearam-se em provas oficiais da
A.N.N.P. no Encontro Técnicas Alternadas, realizado em Felgueiras, tendo
todos estado em bom nível nas suas provas, e vivido momentos de convívio
e diversão com os mais de 300 participantes, em representação de 21
clubes.
Masters: O clube tirsense fez-se representar por seis nadadores no
Meeting Internacional de Masters 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada,
alcançando 10 lugares de pódio.
TÉNIS — Seniores, no Campeonato Regional de Equipas fomos
derrotados pela ET Maia, por 5-0. De salientar o excelente comportamento
e esforço demonstrado pelos jogadores tirsenses, que tudo tentaram para
fazer frente ao adversário, que se apresentou com dois jogadores internacionais.
Ainda em seniores, João Barbosa foi finalista de pares, no Campeonato Absoluto do Vale do Sousa.
TÉNIS DE MESA — Seniores: Ginásio, 4 vs Paroquial, 0 (3-0; 3-0; 3O e 3-0). Quinta vitória, em outras tantas jornadas.
VOLEIBOL — Seniores femininos: PEL, 3 vs Ginásio, O (25-10; 2514 e 25-16) e Sp. Braga, 3 vs Ginásio, O (25-15; 25-20 e 25-23).
Seniores masculinos: Amares, O vs Ginásio, 3 (20-25; 12-25 e 20-25).
Juvenis fem., Ginásio, O vs Vilacondense, 3 (15-25; 19-25 e 22-25).
Juvenis masc., Esmoriz, O vs Ginásio, 3 (22-25; 22-25 e 18-25).
Cadetes fem., Ginásio, 2 vs Castêlo da Maia, 3 (24-26; 25-15; 13-25;
25-20 e 14-16).
Iniciados fem., A.D.E.S.P., 3 vs Ginásio, O (25-12; 25-10 e 27-25).
Infantis fem., C. D. Póvoa, 2 vs Ginásio. 3 (25-8; 20-25; 13-25; 29-27
e 10-15).
André Marques foi convocado para o estágio da Selecção Nacional
Sub-19 Masculinos de Voleibol, que se realizará entre os dias 21 e 23 de
Dezembro, no Lar Juvenil dos Carvalhos, tendo em vista a participação da
referida selecção no Torneio Navidad.
Novo motivo de grande orgulho para o Ginásio, até por se tratar de um
atleta ainda com idade de cadete.

As agendas completas do fim-de-semana das várias modalidades do
Ginásio estão disponíveis na respetiva página oficial do facebook:
facebook.com/G inasioClubeSantoTirso.
Estão abertas as inscrições para a época 2015/2016 de todas as
modalidades: Academias (Pilates, Manutenção Homens); Andebol; Artes
Marciais (Alex Ryu Jitsu); Atletismo; Ballet; Campismo e Caravanismo;
Ginástica Rítmica; Natação; Ténis; Ténis de Mesa; Trampolins e Voleibol.
Fernando Vale
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Andebol

"Torneio Quatro Nações" em Pinhel,
Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda
Em Janeiro de 2016, os concelhos de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda vão receber o
"Torneio Quatro Nações - Juniores
Masculinos (Sub 20)", organizado
pela Federação de Andebol de
Portugal (FAP). O torneio vai contar com a participação das selecções de Juniores Masculinos de
Portugal, Alemanha, França e Espanha. A competição está agendada para os dias 8, 9 e 10 de Janeiro de 2016, tendo lugar nas instalações desportivas dos três Municípios envolvidos.
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo recebeu, no dia 30 de Novembro, a cerimónia de assinatura de protocolos e de apresentação do evento desportivo. Na cerimónia, estiveram presentes os
presidentes das três edilidades,
Paulo Langrouva (Figueira Castelo Rodrigo), Anselmo Sousa
(Mêda) e Rui Ventura (Pinhel), o
vice-presidente da FAP, Augusto
Silva, e o Coordenador do Projecto de Desenvolvimento Regional,
Joaquim Escada. Na ocasião, Joaquim Escada destacou a importância da promoção de todos os en-

volvidos: "Um dos objectivos principais é, em primeiro lugar, podermos fazer parte da divulgação e
promoção de uma região e dos
seus produtos mas também para
promover a nossa modalidade.
Continuaremos a trabalhar convosco da mesma forma empenhada com respeito e empenhamento como vocês fazem connosco".
Seguiu-se o presidente da Câmara Municipal de Mêda, Anselmo
Sousa, que recordou que "é o quarto protocolo que estamos a assinar entre as três autarquias. Sabemos a força que tem o andebol
e o desporto e também promovemos aquilo que temos de bom.
Espero que seja mais um sucesso".
Por sua vez, Rui Ventura, autarca
de Pinhel, agradeceu à FAP "pela
confiança que nos tem dado. É sinal que conseguimos responder
de forma afirmativa, de uma forma que a organização tem funcionado". Já Paulo Langrouva, presidente da autarquia de Figueira
de Castelo Rodrigo, referiu que "é
gratificante acolher este evento,
que já foi um evento marcante no
passado e estou convencido que
é com estas iniciativas que vamos

conseguir dar um mote para se
abrirem portas no que respeita à
cooperação em rede de três Municípios". "Esta é uma iniciativa de
grande importância para estes
concelhos, não só por trazermos
cá a nossa selecção nacional,
como outras selecções como a
Espanha, a França e a Alemanha,
mas também porque estas provas
antecedem provas importantes e
atraem muitos visitantes aos concelhos", disse. Por fim, o vice-presidente da FAP, Augusto Silva, destacou a importância do torneio
por ser "a antecâmara de uma fase
de apuramento que iremos disputar em Abril, onde vamos lutar por
um lugar no Europeu de Juniores".
"É importante por um outro motivo, porque nesta nossa selecção
de juniores A, é a «nata» do andebol a nível dos escalões de formação. Temos um conjunto de
atletas que já estiveram cá enquanto Juniores C, Juniores B e
agora Juniores A. E estão a jogar a
um nível muito elevado. E vão jogar com outras três selecções de
grande qualidade e espero que
sejamos felizes neste torneio",
afirmou.
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ANDEBOL

Guardense Alfredo Torres chamado
à seleção de juniores
O guardense Alfredo
Torres, ex-Escola de Andebol do Instituto Politécnico da Guarda que joga
agora no Avanca (Aveiro),
foi convocado para a seleção nacional de juniores C
de andebol.
A equipa das quinas
vai estagiar de 17 a 20 de
dezembro, em Vila Nova
de Gaia, para preparar
a primeira prova oficial
da época, o Torneio Internacional Avilés (Espanha). Na competição vão
participar as seleções de
Portugal, Espanha, França
e a seleção regional das Astúrias. Alfredo
Torres fez a sua formação inicial na Escola
de Andebol do IPG, tendo ingressado no
Avanca em fevereiro deste ano. Quem
também tem dado que falar é Edi Vicente,
que joga nos iniciados do Guarda Unida

e já marcou quase cem
golos no campeonato distrital do escalão. O bom
desempenho do jovem
andebolista, formado na
equipa do Outeiro de S.
Miguel (Guarda), já chamou a atenção do selecionador nacional. São
duas boas noticias para
a modalidade no distrito
da Guarda, que em janeiro
próximo recebe mais uma
edição do Torneio das 4
Nações em juniores masculinos. As seleções de
Portugal, Espanha, França
e Alemanha vai disputar o
troféu nos pavilhões de Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel de 8 a 10 de
janeiro. A competição é organizada pela
Federação, com o apoio da Associação de
Andebol da Guarda e das três autarquias
anfitriãs.
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Alfredo Torres
na Selecçao
O atleta da Guarda Alfredo
Torres, ex-jogador da Escola de
Andebol do Instituto Politécnico da
Guarda e que actualmente representa o Avanca, foi convocado para
a Selecção Nacional de Juniores C,
que vai concentrar-se de 17 a 20
de Dezembro, para disputar a primeira prova oficial desta épota.
Os Juniores C de Portugal vão
realizar um curto estágio no Colégio de Gaia, antes da curta viagem
até às Astúrias, onde vão participar
no ibmeio Internacional Avilés.
Metas e equipa técnica concentram-se no Colégio de Gaia pelas
I I horas de dia 17 de Dezembro.
No Torneio Internacional
Avilés vão participar as selecçiks
de Portugal, Espanha, França e a
selecção regional das Astúrias.
O atleta Alfredo Torres, natural da cidade •da Guarda, depois de
fazer a sua formação inicial na Escola de Andebol do IPG/Guarcia,
saiu em Fevereiro de 2015 para
Jogar no Avanca de Aveiro.
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GALA CONSAGROU MÉRITO DESPORTIVO
NO ACADÉMICO DE VISEU

Pelo segundo ano consecutivo. o Académico de Viseu promoveu na Aula Magna do
Instituto Politécnico de Viseu
(IPV) a Gala de Mérito Desportivo que distinguiu Os atletas,
dirigentes e patrocinadores que
mais se destacaram em 2015.
t !In evento que o presidente do
Clube, António Albino, espera
que repita em anos futuros, "de
uma forma cada vez mais participada, porque isso significará
que teremos também um Académico cada mais forte". "Só
com grande esforço, trabalho e
dedicação, é que poderemos
formar grandes atletas que são o
futuro do Académico", sublinhou o dirigente, agradecendo a
todos quantos trabalharam e tra-

balham em prol do Clube.
Guilherme Almeida, vereador do Desporto da Câmara
Municipal de Viseu, destacou o
trabalho empenhado ao nivel da
formação que tem vindo a ser
realizado por um Clube que
neste momento conta com 370
atletas envolvidos nas várias
modalidades e escalões etários.
"Vamos também (a Câmara Municipal) continuar a empenharnos, ano após ano, no engrandecimento do Académico,
nomeadamente através da celebração de contratos-programa
e da optimização das instalações
desportivas", sublinhou.
Andebol, Ténis de Mesa,
Natação, Atletismo, Futebol de
Formação e Futebol Profissional

foram as modalidades visadas
com prémios relativos ao ano dc
2015. numa tarde marcada por
várias surpresas preparadas pela
direcção do Académico. Nomeadamente por alguns momentos musicais, um deles protagonizado pelo artista viseense
João Bota.
Na Natação, Os melhores dc
2015 foram os nadadores Madalena Machado e André Moura.
No Andebol, a Gala distinguiu
os diversos escalões de actividade, com Luis Amaral e António Martins a serem considerados, respectivamente, o treinador e dirigente do ano. Miguel
Pereira recebeu o galardão na
modal idade de Ténis de Mesa.
Nas camadas jovens foram

destacados os feitos de todos os
escalões etários, nomeadamente
das equipas de infantis e
juniores. que se sagraram
campeões distritais. Um dos
momentos mais aguardados foi
a entrega, pelo presidente e vicepresidente do Clube, António
Albino e Pedro Ruas, do prémio
de Melhor Jogador do Ano ao
antigo atleta do Clube (actualmente no Boavista I, Luisinho.
Distinguidos foram ainda o
blog do Académico «Magia do
Futebol» e homenageadas as
empresas de restauração que
patrocinaram a
Gala de Mérito) Desportivo do Académico
de Viseu.
Destaque ainda para a onda
de solidariedade que o Académico de ViNeti promoveu, através da angariação de fundosrertr—
prol da jovem de seis anos, Luna, a necessitar de tratamentos
em Inglaterra. Ricardo Janota,
Ruca e Rafa, os três guardaredes do Clube, subiram ao
palco para apelar a ajuda dc
todos, tendo sido sorteada uma
camisola autografada por todos
os jogadores, que acabou por
sair ao presidente. António Albino prometeu oferecê-la 'a Luna, para que recorde, mais tarde,
o gesto solidário do Académico
de Viseu.
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GALA DO ACADÉMICO HOMENAGEOU OS MELHORES
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sEgunda vitória ConsECutiva
do s. paio olEiros
ANDEBOL No Campeonato Nacional Seniores Masculinos da
2.ª Divisão, o S. Paio de Oleiros
ganhou contra a equipa doModicus, por 24-23.
Desde o 1.º ataque que os oleirenses estiveram na frente do
marcador, a praticar um andebol que privilegiava ataques
longos à procura de espaços
para finalizações seguras.
Na 2.ª metade voltaram a mandar num jogo que endureceu
com o avançar dos minutos,
com muitas paragens para
assistir jogadores. A cinco minutos do término da partida e
a vencer por quatro golos de
diferença, bastava ao S. Paio
de Oleiros fazer o que fizeram
ao longo da partida, serem
eficazes a defender o centro
da defesa e a pacientes no
ataque, mas a juventude do
p l a n t e l e a fo g o s i d a d e c o m
que querem apresentar serviço permitiu que a equipa do
Modicus, em contra ataques,
se aproximasse no marcador,
reduzindo para uma bola de
diferença, a cinco segundos do
fim. Vitória justa

Feirense falhou o
“assalto” ao trono

Em jogo da 9.ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª divisão

de Seniores, defrontaram-se no
Pavilhão Municipal de Anta, em
Espinho, o 2.º e 3.º classificado,
SC Espinho e CD Feirense, respectivamente. Numa jornada
de folga do líder SC Beira-Mar,
o vencedor deste jogo podia
assumir a liderança do campeonato. A equipa de Espinho
acabou por vencer por 31-28.
As equipas mostraram desde o
início enorme determinação em
conquistar a vitória, proporcionando em encontro bastante
equilibrado com a formação da
casa a conseguir no primeiro
tempo a liderança no marcador
pela margem mínima (17-16).
No 2.º período, a toada de jogo
não se alterou, até que se chegou aos 5 minutos finais com
um empate no marcador 27-27,
nessa altura a maior experiência da formação do SC Espinho
e a excelente exibição do seu
guarda-redes ditaram a diferença no marcador, penalizando a jovem formação azul.
Pelo CD Feirense alinharam e
marcaram: Rui Leite, Barbosa,
João Cardoso (3), Nuno Reis (1),
Fábio (3), César, Miguel (6), TóZé, Carlos (6), Pedro Machado
(4), Tavares (1), Mário, Rui Azevedo, Pedro Pires (4), Orlando
e P e d r o R i b e i r o . Tr e i n a d o r :
Manuel Gregório.

Página 25

A26

ID: 62325750

07-12-2015

ENTREVISTA

“Sou
feliz no
feirenSe –
Andebol”

Tiragem: 5000

Pág: 27

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,20 x 33,50 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

“O Feirense já
começa a ser um
clube conhecido
na formação a
nível nacional,
o que nos deixa
orgulhosos. Acho
que temos feito
um bom trabalho,
os resultados
e os números
falam por si”

Ligado ao associativismo e ao desporto desde muito novo, Armando Castro chegou
ao andebol do Feirense pela “mão” de Celestino Portela, presidente da mesa de
assembleia do clube, apenas para ajudar, mas é o responsável pela secção há treze
anos. Feira Handball Cup, chamadas de atletas às selecções distritais e nacionais e
uma equipa sénior 100% prata da casa são algumas das bandeiras da secção.

O regresso do andebol sénior
ao Feirense é o resultado das
recentes prestações positivas da formação ou é algo
que já estava pensado?
Nós já tivemos seniores há três
anos e durante três anos e acabámos com o escalão porque,
para além da despesa, tínhamos
atletas que não se identificavam com o clube. Eram atletas
que vinham de outros clubes.
Não havia uma identidade. Entretanto, apostámos mais na
formação, para depois pensar
nos seniores, o que este ano.
A ideia era formar um grupo de
atletas seniores 100% da formação, que é o caso. Uma equipa à
Feirense. Isto é uma sequência
lógica do trabalho que tem vindo
a ser feito até aqui. Era quase
como uma obrigação nossa ter
seniores, para dar continuação
aos atletas que formamos.
Quais são os objectivos dos
seniores?
Não falo de uma subida para
já, porque sei que há equipas a
apostar forte e que se reforçaram com atletas de outros clubes, nós não, só temos a prata
da casa, mas se conseguirmos
atingir esses objectivos, mas se
isso vier a acontecer será bemvindo, porque também tenho
quase a certeza que se não
subirmos vamos ter atletas a ser
aliciados na próxima época. Temos atletas com qualidade para
jogar numa 2.ª Divisão Nacional.
Temos consciência, que se subirmos de divisão, se calhar não
os vamos perder. Mas, por outro
lado, a subida implica custos são
mais elevados.
Mas a subida não é um objectivo futuro?
Sim. Aquilo que eu tinha pedido
ao nosso coordenador (Manuel
Gregório) era para daqui a dois,
três anos, pensarmos numa
subida de divisão.
O andebol feminino é também
uma aposta forte do Feirense?
Também já tivemos andebol
feminino, só que, por diversas
circunstâncias, não se enraizou.
Neste momento há uma grande
lacuna ao nível do desporto

colectivo feminino na Feira. Começamos pela base e com uma
coordenadora (Carla Barbosa)
que está a fazer um trabalho
formidável, penso que é um
projecto sustentável.
Quantos atletas têm no total? O andebol feminino do
Feirense pode chegar ao patamar do masculino, que é já
uma referência?
Nós neste momento devemos
ter cerca de 130/140 atletas
masculinos. Em femininos, com
a captação feita este ano, cerca
de 40 atletas. Isto mostra o potencial que pode vir a atingir.
Falou no número de atletas,
alguns deles de selecções,
quer distritais quer nacionais.
É também outra prova do trabalho que aqui se realiza?
Sim, nas selecções distritais temos tido, quase sempre, entre
cinco a seis atletas chamados à
selecção. Nas selecções nacionais já tivemos e continuamos
a ter atletas chamados aos
trabalhos da selecção nacional.
Temos atletas que já representaram a selecção e outros que
foram chamados aos trabalhos
de estágio das selecções.
O Feirense está envolvido em
projectos e protocolos com
as escolas. Como é que funcionam essas parcerias?
Temos o projecto “Andebol Feira
at school”, para os alunos do
5.º ao 9.º ano, onde vamos às
escolas promover o clube e a
modalidade e, simultaneamente,
fazer captação de novos atletas.
Fizemos ainda um protocolo com
a Escola Secundária de Santa
Maria da Feira, que proporciona
aos jovens da escola a realização
de estágios da área da multimédia, Embora sendo jovens, com
o acompanhamento do nosso
coordenador, que também tem
feito um trabalho excepcional,
aliás, grande parte deste trabalho é devido a ele, tem sido uma
parceria proveitosa. Eles produzem, por exemplo, coberturas
fotográficas de eventos, dos
jogos, fazem vídeos motivacionais, vídeos promocionais, todo
esse trabalho.

Aproxima-se o Jantar de Natal do andebol do Feirense…
No ano passado tivemos cerca
de 300 pessoas nesse jantar,
que é significativo. Aproveitamos a ocasião para premiar os
atletas que mais se destacaram
em 2015, em que atribuímos o
prémio académico, o prémio revelação e o prémio fairplay, este
último são os próprios atletas
que votam no colega. Depois,
além desses, damos um prémio
ao melhor dirigente, uma maneira de incentivar os directores
que de uma forma gratuita, e
às vezes em prejuízo da família,
colaboram connosco, e temos
o prémio de melhor atleta do
ano.
O Feira Handball Cup também
está a chegar. É um evento
que implica uma logística
gigantesca e traz muitas
pessoas à Feira. Como é que
se conseguiu criar um torneio
desta envergadura?
Este torneio tem uma particularidade, é encarado por muitas equipas como um torneio
competitivo, daí termos cá o
Sporting, o Porto, o Benfica, o
ABC Braga, Águas Santas, as
melhores equipas nacional. É um
torneio que vem numa altura em
que há a paragem das1.ª fases e
os clubes aproveitam a oportunidade para competir e preparar
as equipas para as fases finais.
No ano passado tivemos cerca
de 1200 atletas e este ano estamos a contar com cerca de
1500 atletas, muito mais do que
este número também se torna
incomportável. Vamos ter cerca
de 1500 atletas e cerca de 100
voluntários na organização O
Feira Hadball Cup é já o terceiro
maior evento na Feira, a seguir
à Viagem Medieval e ao Perlim.
São quatro dias de torneio, mais
de 300 jogos e envolve umas 15
mil pessoas.
Que balanço faz destes treze
anos como responsável da
secção de andebol do Feirense?
Às vezes, como estamos tão
envolvidos, não nos vamos
apercebendo da evolução que
as coisas vão tendo, porque vão
sendo graduais, mas depois no

contacto que vamos tendo com
outros clubes, percebemos que
o Feirense já começa a ser um
clube conhecido na formação a
nível nacional, o que nos deixa
orgulhosos. Tenho uma excelente equipa de directores. Tenho
um grupo de treinadores muito
bons, eu arriscaria a dizer que
temos dos melhores treinadores
a nível nacional, tenho também
excelentes coordenadores, tanto no feminino como no masculino. A Carla Barbosa e o Manuel
Gregório são excelentes. É um
balanço positivo, acho que temos feito um bom trabalho, os
resultados e os números falam
por si.
O que podemos esperar daqui para a frente?
Nós não vamos ficar aqui toda
a vida. As coisas estão encaminhadas para uma continuidade,
o mais difícil, se calhar, já está
feito, agora é aperfeiçoar e continuar a evoluir. Temos aqui dirigentes que poderão continuar
com o projecto, mas não estou
com isto a dizer que me vou
despedir ou que me vou embora.
Tenho uma família excepcional que me apoia, senão seria
impossível continuar, porque
sabem que eu sinto falta disto
e apoiam-me bastante. São um
pilar importantíssimo até para o
sucesso deste projecto.
O que significa para si o Feirense - Andebol?
Há momentos, durante as épocas, que sentimos alguma tristeza ou alguma mágoa, mas
depois há outras que nos fazem
ultrapassar isso, algumas alegrias, a motivação dos atletas.
É uma grande paixão. Numa
das entregas de prémios do
Feirense chamaram a minha
mulher ao palco, ela não estava
nada a contar com isso, e perguntaram-lhe pelo facto de eu
estar muito tempo fora de casa
e ela respondeu que eu estava
a fazer o que gostava e que me
apoiava sempre nas decisões
que eu tomava e disse: “continuem a fazer o meu marido feliz”.
Basicamente é isto, eu sinto-me
feliz aqui, é uma paixão e faço
isto com o maior carinho e com
a maior dedicação.
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Andebol em Canelas
 Hélder Oliveira

Infantis Femininos
Valongo Vouga – 16 / Arsenal
Canelas – 27
Fantástica vitória das
meninas de Canelas, no
pavilhão do Valongo, frente a
uma equipa sempre difícil e de
renome
no
panorama
distrital. Os infantis femininos
do Arsenal voltaram a mostrar
a sua qualidade no jogo,
jogando um andebol de ritmo
bastante elevado, onde a
superioridade neste jogo foi
notória. Depois de um início
de temporada complicado,
esta equipa vai-se compondo,
as
situações
vão
normalizando, permitindo a
evolução das atletas e, por

consequência, o jogo melhora
e as vitórias vão surgindo.
Seniores Femininos
Arsenal Canelas – 36 / Oliveira
Frades - 30
Arsenal e ACOF não fizeram
um bom jogo. Numa noite fria,
houve muito pouco andebol e
muita luta. Numa primeira
parte em que as equipas
alternaram o domínio, o
Arsenal começou muito mal o
jogo,
permitindo
ao
adversário um score de 3-0. Os
erros defensivos e as perdas
de bola foram inúmeras, tal
como já acontecera noutros
jogos, algo inaceitável a este
nível
que
jogamos.
A segunda parte nada trouxe
de novo, mantendo-se o mau
jogo, e tal como na primeira
Canelas novamente com a

mesma falta de intensidade.
Na parte final houve um
distanciamento no marcador
da equipa da casa, tendo a
capacidade e inteligência
suficiente para segurar o
placar. Apesar do jogo menos
conseguido das canelenses,
valeu o fato da equipa voltar a
vencer e subir na tabela.
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